
Založte si u nás bežný účet, posielajte si k nám svoju výplatu a my vám ju každý mesiac 
počas jedného roka navýšime o 2 %!

AKÚ VÝŠKU ODMENY MÔŽETE ZÍSKAŤ:

PODMIENKY AKCIE BANK AT WORK
Bežný účet – mesačná odmena 2 % zo mzdy je vyplácaná po dobu trvania až 12 mesiacov v maximálnej celkovej výške 400 EUR.
Spotrebiteľský úver – odmena sa vzťahuje na úvery s minimálnou splatnosťou 60 mesiacov.
Hypoúver – odmena sa vzťahuje na úvery s minimálnou splatnosťou 10 rokov.
Životné poistenie a investičné životné poistenie – odmena bude vyplatená v prípade aktívnej zmluvy a zaplatenia prvého poistného.
Auto úver – odmena v podobe CCS tankovacej karty sa odvíja od výšky obstarávacej ceny osobného automobilu.
Ponuka dostupných produktov a detailné podmienky kampane sú k dispozícii na stránkach www.unicreditbank.sk/bankatwork. • Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.

Ponuka platí od 1. 1. do 30. 6. 2022.

2 % navyše  
k mzde?  
To beriem!

BERIETE TO A CHCETE SI U NÁS ZALOŽIŤ ÚČET? NA VÝBER MÁTE NIEKOĽKO MOŽNOSTÍ:

Exkluzívna ponuka pre vás.

ĎALŠIE VÝHODY PRE VÁS:

SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER
Vrátime vám prvú anuitnú splátku úveru späť na váš účet.

HYPOÚVER
Zabezpečíme vám vrátenie prvej anuitnej splátky hypotéky späť na váš účet.

ŽIVOTNÉ POISTENIE A INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Pošleme vám mesačné poistné späť na váš účet.

AUTO ÚVER
Poskytneme vám zvýhodnené financovanie a príspevok na tankovanie.

ONLINE ODKIAĽKOĽVEK 
A KEDYKOĽVEK
Zadajte promo kód

OSOBNE V KTOREJKOĽVEK POBOČKE UNICREDIT BANK

U BANKÁRA, KTORÝ NAVŠTÍVI VAŠU SPOLOČNOSŤ

AŽ 

400 € 

Vaša čistá mzda Výška vašej mesačnej odmeny Za rok od nás dostanete

800 € 16 € 192 €

1 000 € 20 € 240 €

1 200 € 24 € 288 €

https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html#spotrebitelskyuver
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html#zivotnepoistenie
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html#hypoteka
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html#uvernaauto
https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/bankatwork.html#prehlaductov
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